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Søknad om støtte fra Fordelingsutvalget 
Våren 2017 

 
 
Kontaktperson: 
 
Navn:  William Arild Dahl 
Verv:   Økonomiansvarlig 
Mob:   906 25 625 
Mail:    williada@ulrik.uio.no 
 
Søker: 
 
Applitude  
Blindern Gaustadalleen 23 b 
0316 Oslo 
Postboks 1080  
Kontonummer: 1503.68.25739 
Mail: kontakt@applitude.no 
 
 
 
Søknad om støtte: 
Applitude er en studentforening ved UiO for alle som er interesserte i apputvikling. Dette 
tilrettelegger vi ved å arrangere kurs, sosiale happenings og møtes jevnlig for å 
programmere sammen. 
 
Applitude var tidligere et av de mest aktive studentorganisasjonene på IFI med over 20 
arrangementer på ett semester. I den siste tiden har aktiviteten vært noe dalende. Dette 
ønsker vi å gjøre noe med. Våre planer fremover er et fullt webprogrammeringskurs (HTML, 
CSS, Javascript). Dette ønsker vi å gjøre av to grunner: Interesse for webprogrammering 
hos studenter, og å “klargjøre” studenter for videre opplæring i React / React Native.Vi tror 
dette kan vekke interesse hos mange studenter. Vi søker derfor både om likviditetsstøtte for 
gjøre oss mer økonomisk fleksible, og økonomisk støtte til appkvelder / arrangementer.  
 
 
Totalt søker Applitude om 13,000 kroner fordelt på : 
 

● Appkvelder/ Arrangementer : 4,500,- 
● Likviditetsstøtte : 5,000,- 
● Styremiddag: 3,500 

 
 



Appkvelder/ Arrangementer:  
 
Vi har prosjektert 5 appkvelder dette semesteret og ønsker å servere mat og drikke på disse. 
Ut i fra tidligere appkvelder har vi et anslag på at 15 personer møter til disse. Vi søker om 
støtte til disse 5 kveldene med følgende budsjetterte kostnader per kveld. 
 

Vare Antall Pris per enhet Pris Total 

Pizza 4 stk Stor 200,- 800,- 

Brus  4 x 1,5 Liter 25,- 100,- 

Sum - - 900,- 

 
Total sum 5 appkvelder: ,- ,-009 4500× 5 =   
 
 
 
Likviditetsstøtte: 
 
For å gjøre oss mer fleksible for fremtiden, og med sikte på høy aktivitet i organisasjonen 
fremover er det det ønske om likviditetsstøtte på 5000,-  
 

Likviditetsstøtte 5000,- 

 
 
 
Styremiddag: 
 
Applitude har et ønske om å arrangere en styremiddag dette semesteret. Styret har mange 
nye medlemmer og vi  ser på dette som en fin plattform for å bli bedre kjent og 
sammensveiset. Det tar mye tid for kursholderene å forberede appkveldene og 
arrangementene vi holder. Dette skyldes at vi i Applitude ønsker å fokusere på kvalitet og 
levere et best mulig opplegg for studentene. I tillegg har Applitude aldri hatt noen 
styremiddag tidligere, og det er på høy tid for de som har sittet i styret siden stiftelsen i 2015 
å ha det.  
 
 

Styremiddag 3500,- 

 
 
 


